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RESUMO 

O presente artigo tem por finalidade trazer ao leitor uma breve elucidação acerca da 

constitucionalidade do pedágio e suas previsões legais, e as consequências para aqueles que se 

evadirem sem pagar e referido valor cobrado, bem como estudar a constitucionalidade da 

cobrança de pedágio por concessionárias de serviços públicos, sua previsão constitucional e as 

demais leis que tratam do referido assunto. 

Palavras Chaves: Constitucionalidade, Pedágio, Concessionárias de Serviços Públicos.  

1-INTRODUÇÃO 

O artigo infra, tem por finalidade mostrar a constitucionalidade desse tributo 

arrecadado, e mostrar o ponto principal da constitucionalidade de sua cobrança pelas 

concessionárias de serviços públicos. 

Apesar do alto custo e das deficiências das estradas o transporte rodoviário é o 

principal meio de transporte do país. Com a transferência das rodovias para o setor privado, 

cresce o número de pedágios e o valor das tarifas. Entretanto, por outro lado, as condições de 

segurança, sinalização e estado do piso são realmente bem superiores à média nacional e de 

outras rodovias que não dispõem do sistema de pedágios, visto que os valores ali arrecadados 

são para manutenção da sua própria malha viária. 

2-DESENVOLVIMENTO 

Muito se discute acerca da constitucionalidade da cobrança do pedágio. O tema em 

análise gera profundas discussões, sendo que parte dos juristas e cidadãos entende como 

constitucional a cobrança, ao passo que outra parcela, entende como inconstitucional. 

Alegando, principalmente, dentre outras teses, a ofensa ao artigo 5°, inciso XV, da CF/88, que 

versa a respeito do direito de ir e vir do cidadão. 

Assim dispõe o art. 5º, inciso XV, da Constituição Federal: 

 



 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

[...] 

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, 

podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 

com seus bens; 

De acordo com o referido inciso, a liberdade de locomoção no território nacional em 

tempo de paz consiste em uma das garantias fundamentais dos cidadãos, entretanto tal 

garantia não é absoluta. A Constituição, na sua própria garantia fundamental restringe sua 

aplicação, trata-se de norma de eficácia restrita, deixando a cargo da legislação 

infraconstitucional regular sua efetividade. 

Do referido artigo e inciso, é que se extraiu o princípio tributário da “não limitação ao 

tráfego de pessoas e bens”. Tal princípio visa, em síntese, evitar que o Poder Público impeça a 

liberdade de locomoção de pessoas e bens, com a atribuição de um fato gerador, criador de 

tributo em situações de transposição de fronteiras. Todavia, a própria CF elencou uma 

ressalva a esse princípio, sendo que, por essa ressalva, a cobrança de pedágio não fere o 

direito de ir e vir do cidadão, o que torna viável –e constitucional – a cobrança de pedágio. O 

referido princípio constitucional tributário encontra-se elencado no artigo 150, inciso V, da 

CF/88: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

[...] 

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de 

tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvado a cobrança de pedágio pela 

utilização de vias conservadas pelo Poder Público; 



 
 

Portanto, não há o que se falar em inconstitucionalidade na cobrança do pedágio, uma 

vez que a própria CF/88 instituiu a ressalva. Sendo assim, quando do uso de vias conservadas 

pelo poder público, resta assegurada, a nível constitucional, de forma a afastar qualquer 

eventual invocabilidade do princípio da não limitação ao poder de tráfego de pessoas e bens, 

ou à liberdade de locomoção, propriamente dita, a cobrança do pedágio. 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, constitui infração de trânsito 

ultrapassar a cancela sem pagar. Assim vejamos o referido Artigo 209 do Código de Trânsito 

Brasileiro: 

Art. 209. Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou 

dispositivos auxiliares, deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos 

ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio: 

Infração - grave; 

Penalidade – multa. 

Discorremos a seguir, acerca da possibilidade e constitucionalidade, da cobrança de 

pedágio pela utilização de vias públicas pelas concessionárias de serviços públicos.A 

concessão e a permissão têm expressa referência constitucional, como dispõe o art.175 da 

Constituição Federal: 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos. 

No âmbito da União, a possibilidade de concessão de vias federais encontra seu permissivo no 

art. 1º, da Lei nº 9.074/1995: 

Art. 1°Sujeitam-se ao regime de concessão ou, quando couber, de permissão, nos 

termos da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes serviços e obras 

públicas de competência da União: 

 [...] 

IV - vias federais, precedidas ou não da execução de obra pública; 



 
 

A Lei referida no dispositivo, a saber, Lei nº 8.987/1995, disciplina o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, disciplinando o artigo 175 da 

Constituição Federal. A Lei nº 8.987/1995 assim conceitua o concessionário de serviço 

público, em seu art. 2º, incisos II e III: 

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja 

competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra 

pública, objeto de concessão ou permissão; 

II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder 

concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou 

consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua 

conta e risco e por prazo determinado; 

III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a 

construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de 

quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante 

licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de 

empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de 

forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante 

a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado; 

No caso das concessionárias que exploram o serviço de conservação das vias públicas, 

mediante a cobrança de pedágio, via de regra, é celebrado contrato de concessão de serviço 

público precedida de obra pública, por tempo suficiente para lhe permitir recuperar os 

investimentos realizados mediante a exploração da via conservada. 

Após a celebração do contrato de concessão, a concessionária, por sua conta e risco, 

assume a realização do empreendimento objeto do contrato, bem como se responsabiliza de 

forma objetiva pelos danos causados por seus prepostos, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, 

tendo em vista que prestará o serviço não em nome da Administração, mas sim, em seu 

próprio nome. Nesse entendimento, segundo  José Dos Santos Carvalho Filho(2013,p.373): 

Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública é o contrato 

administrativo através do qual o Poder Público ajusta com pessoa jurídica ou 

consórcio de empresas a execução de determinada obra pública, por sua conta e 



 
 

risco, delegando ao construtor, após a conclusão, sua exploração por determinado 

prazo.   

Portanto, muito embora a titularidade do serviço seja do Estado, no caso das 

concessões de serviços públicos, o Estado transfere à concessionária a titularidade da 

prestação dos serviços, passando esta última a atuar em seu próprio nome, assumindo, assim, 

os bônus e ônus oriundos da exploração do objeto que lhe fora concedido. 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por todo o exposto, conclui-se que a cobrança do pedágio é algo que se encontra 

constitucionalmente previsto, bem como a sua desobediência acarreta infração grave, 

regularizada pelo Código de Trânsito Brasileiro e tendo como punição a multa. 

Por fim, entende ser constitucional a cobrança de pedágio pelas concessionárias, visto 

que se encontra previsto na Constituição Federal a concessão ou permissão a prestação de 

serviços públicos, bem como as leis que constituem atualmente a fonte normativa 

infraconstitucional. 
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